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1981 yılında Jean Todt tarafından kurulan PEUGEOT SPORT ekibi,
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22 Performans

Her zaman olduğu gibi, Peugeot kalite ve yaratıcılığa önem veren

dünyanın en büyük ve en zorlu etkinlik ve şampiyonalarında

10 i-Cockpit®

24 Motor

Fransız geleneğine saygı duymaktadır. Peugeot, bugün tüm enerjisini

yarışmıştır. Yoğun gayretler harcayan PEUGEOT SPORT ikonik Le
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bütün duyuları çoğaltarak harekete geçiren araç sürüşünün ötesinde

Mans 24 Saat yarışı, Pikes Peak Uluslarası Tırmanma yarışı ve Dakar

16 Bağlantılı multimedya

28 Renkler

duyusal bir deneyim sağlayan haﬁf araçların tasarımına ayırmaktadır.

Rallisinde zaferler kazandı. PEUGEOT SPORT motor sporlarında

Size daha sezgisel bir sürüş deneyimi sunmak için, yüksek ergonomi,

başarılarından elde ettiği deneyimle, sadece pist değil yollar için de

kaliteli malzemeler, bağlantılı multimedya gibi her ayrıntının üzerinde

radikal spor otomobiller tasarladı. PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT

çalıştık.

Sport, onların son kreasyonu ve onu geliştiren uzmanların ismini
gururla taşıyor.

M E Y D A N O K U M A Y A D A V E T.

KARAKTERİN GÜZELLİĞİ.

T Ü M Y OL B OY U NC A E T Kİ L E Y İ C İ PE R FO R M A N S .

PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT’un çizgilerinin ardında, yeni sansasyonel meydan

Full LED ön farlar, dinamik kayan yan LED sinyal lambaları ve yeni çift renkli boyası* ile gücün altını

okumalar bulunmaktadır. Aracın karakteri geniş soğutma boşlukları ile donatılmış parlak bir siyah dikey

çizmektedir. 308 GTi, dört pistonlu kırmızı ön fren kaliperleri ve 19 " Carbone alüminyum jantlar

ızgara, alçaltılmış özel tampon tabanı ve kırmızı PEUGEOT harﬂerle kendini göstermektedir.

altındaki PEUGEOT SPORT imzalı 380mm diskleri ve aynı zamanda performans odaklı çift egzoz
çıkışıyla fark yaratmaktadır.
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* Manyetik Mavi / İnci siyah
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SEZGİLERİN DORUĞU.

DENEYİMİN GERÇEKLİĞİ.

SAF SPORTİF BİR İÇ MEKAN.

İstisnanın koltuğunda yerinizi alın. PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT ile sunulan benzersiz PEUGEOT i-Cockpit® kırmızı bir

PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT 'un içine girdiğinizde, tutku sizi anında ele

temayla meydan okumaktadır. Entegre kontrol butonlarına sahip kompakt sportif direksiyon simidinin ardında, yapacağınız tek şey

geçirmektedir. Şık sportif görünüm, kırmızı dikişli GTi imzalı üst kalite deri direksiyon simidinden

kendinizi duyularınızın size rehberlik etmesine bırakmanız: Kapasitif dokunmatik ekranı ve yükseltilmiş gösterge paneli her zaman

PEUGEOT SPORT alüminyum kapı eşiklerine kadar en küçük ayrıntılarda göze çarpmaktadır.

size daha yoğun sürüş hissi vermektedir. Kendinizi sürprizlere bırakın. PEUGEOT i-Cockpit®'in pek çok işlevi artırılmış bir

Koyu siyah iç atmosfer ince ve zarif kırmızı dikişlerle kokpite egemen olmaktadır.

deneyimi size sunacaktır. Dinamik sürüş keyfi sağlayan Sport Pack, devre dışı bırakılabilen ESP, güçlü ve keskin sesli yüksek
kaliteli Denon Hi-Fi müzik sistemi heyecanınızı hep taze tutacaktır.

10

11

GTi İLE BÜTÜNLEŞİN.
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YOĞUN HİSLER İÇİN.

Yolunuzu duyularınıza mümkün olan en yakın şekilde yaşamak için, PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT, ileri

Sport Pack Cockpitteki sportif atmosferi arttırır. Orta konsoldaki sport tuşuna basarak gösterge

teknoloji malzemelerle donatılmıştır. Deri, kumaş ve Alcantara süetten oluşan koltuklar, paslanmaz çelik

panelini kırmızıya çevirir. Gösterge ekranında ilave bilgiler (Güç, tork, turbo basıncı, yatay ve

pedallar ve ayak dayama bölgeleri size sportif işçiliği sunmaktadır. Mükemmel korumalı yanal destekli koltuklara

boylamasına ivme) görünür. Motor sesini yükseltir (Ses sistemi üzerinden) ve gaz pedalı

konforlu bir şekilde oturduğunuzda, her bir duyunuzda yolu ve viraj keyfini hissedersiniz.

tepkilerini hızlandırır.
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YOL İLE BÜTÜNLEŞİN.

BAĞLANTIDA KESİNLİK.

TÜM HİSLER UYANIYOR.

PEUGEOT i-Cockpit®'in % 100 dijital, dikkat çekici dünyası size yüksek düzeyde bir bağlantı

PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT, çoklu sürüş yardımları sunmaktadır*: Aktif Şerit Takip Sis-

performansı sunmaktadır. Kendinizi kapasitif dokunmatik ekran üzerinden gerçek zamanlı olarak

temi, Aktif Kör Nokta Uyarı Sistemi, Akıllı Işık Sistemi, park etmeye yardımcı olan Park Assist ve Arka

bağlanan 3D navigasyonun sizi yönlendirmesine bırakın ve size bir bağlantı dünyasının kapılarını

Kamera özelliklerini sağlamaktadır.

açan Mirror Screen Üçlü Bağlantı* işlevinin keyfini çıkarın.
* Yalnızca sertiﬁkalı Android Auto, Apple CarPlayTM veya MirrorLink® sertiﬁkalı uygulamalar, duruma göre, araç dururken ve hareket halindeyken çalışacaktır. Araç yol alırken, ilgili uygulamaların
bazı fonksiyonları yasaktır. Akıllı telefonlarınızdan ücretsiz olarak ulaşılabilen bazı içerik türleri Android Auto, Apple CarPlayTM veya MirrorLink® sertiﬁkalı muadil bir uygulamanın ücretli aboneliğini
gerektirirler. Mirror Screen fonksiyonu, duruma göre, Android Auto (Android akıllı telefonlar için), Apple CarPlayTM (iOS akıllı telefonlar için) veya MirrorLink® teknolojisi (Android akıllı telefon uyumlu
MirrorLink® için) vasıtasıyla, operatörüyle bir internet bağlantısı olan bir telefon aboneliğinin olması şartıyla gerçekleştirilir. Konu hakkında daha fazla bilgi edinmek için web sitemizi ziyaret ediniz.
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EN YÜKSEK PERFORMANSI HEDEFLE .

SPORTİF BECERİ.

PİST DÜZEYİNDE YOL TUTUŞ.

Her seviyede dayanıklılık gösteren PEUGEOT 308 GTi üstün performans sergilemektedir. Güçlü

PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT, McPherson tipi ön aks takımı sayesinde, kullanımının en üst

bir frenleme sağlamak üzere, hava kanalcıklı ön disklerin çapı 380 mm’ye çıkarıldı. Bir

seviyeye ulaştırıldığı, 235/35 R19 ebatlı Michelin Pilot Super Sport lastikleri olan 1570 mm ön ve

alüminyum tabla üzerine monte edilen diskler, PEUGEOT SPORT imzalı kırmızı kaliperler içinde

1554 mm arka geniş tekerlek izleriyle, maksimum bir kavrama imkanı sunmaktadır. Esnek bir

dört piston ile sıkıştırılmaktadır.

traversle, arka dingil, tüm haﬁﬂiğiyle, dengeyi mükemmel bir şekilde sağlamaktadır.
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HER YOL KOŞULUNA UYGUN.
GTi’a özel üretilen süspansiyon sistemi
• Viraj performansını artıran optimal yay sertliği,
• Gürültüleri azaltmak için hidrolik stoper içeren amortisör kalibrasyonu,
• Araçta yalnız sürücü varken kompresyonun başlangıcından itibaren devreye giren sertleştirilmiş ve uzatılmış kauçuk stoper.

İLERİ TEKNOLOJİ.
Vites kutusuna entegre ve elektronik destekli olan Torsen® sınırlı kaymalı kilitli diferansiyel virajda
mükemmel yol tutuşu için optimum tork aktarımı sağlamaktadır. Bir çekiş kontrol sistemine ve
devre dışı bırakılabilen ESP'ye bağlı direksiyon size rotanızı ayarlama ve virajlı yolda daha fazla
drift olanağı sunmaktadır.

Arka dingil ile net bir denge sağlaması için viraj demiri daha esnek hale getirildi. Arka dingilde, yanal sertlik 30 daN/mm’den
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500 daN/mm’ye ve düşey sertlik 170 daN/mm’den 490 daN/mm’ye yükseltilerek , travers ve amortisör rijiditesi arttırıldı.
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VERİMLİLİĞİN VE PERFORMASIN TAM MERKEZİNDE.

DAYANIKLI VİTES KUTUSU.

Çok daha rekabetçi şasisi ile PEUGEOT 308 GTi by PEUGEOT SPORT son teknoloji ürünü THP benzinli motor ile

330 Nm’ye ulaşan yüksek torka dayanmak üzere, altı ileri manuel vites kutusu takviye edildi. Şanzımanın iki şaftı kumlama

donatılmıştır: Çift yağ püskürtme ile soğutulan dövme alüminyum pistonlar, güçlendirilmiş segmant takviyeli bağlantı

işleminden ve dişlileri de sertleştirme işleminden geçiriliyor.

çubukları, polimer projeksiyonlu rulman yastıkları.
Bu petrokimyasal yöntem sayesinde parçanın direnci, karbon ve azot zenginleştirilmesiyle gerek aşınma gerekse yorgunluk
yönlerinde arttırılmıştır. Öte yandan, vites kutusu çıkışındaki dişli oranları canlı ivmelenmeler verecek şekilde kısaltılmıştır.
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308 GTi BY PEUGEOT SPORT
T E K N İ K ÖZ E L L İ K L E R
GÜVENLİK

308 GTi by PEUGEOT SPORT
MOTOR
- Silindir Hacmi (cm3)
- Maksimum Güç (hp/dd)
- Maksimum Tork (Nm/dd)
- Besleme
- Yakıt enjeksiyon
- Egzoz emisyon standardı

1.598
263 / 6000
340 / 2100
Turbo
Çok noktalı
Euro 6.2

VİTES KUTUSU
Vites kutusu tipi

6 ileri manuel

SÜSPANSİYON
Ön
Arka

Mc Pherson tipi bağımsız tekerlekli dingil,
helezon yaylar, amortisörler ve viraj çubuğu
Şekil değiştirebilir travers, traverse entegre
viraj çubuğu, helezon yaylar, amortisörler

LASTİK ve JANTLAR
Lastik ve Jant Boyutu

235/35 R19W 91Y

FRENLER VE DENGE KONTROLÜ
Ön
Arka

Peugeot Sport Havalandırmalı disk
Peugeot Sport Disk

AĞIRLIK VE BOYUTLAR
Boş Ağırlık (kg)
Uzunluk (mm)
Genişlik (mm)
Yükseklik (mm)
Aks Mesafesi (mm)
Ön iz genişliği (mm)
Arka iz genişliği (mm)
Bagaj Hacmi (L)
Yakıt deposu (L)

1.205
4253
1804
1472
2620
1559
1553
420 / 1228
53

PERFORMANS
Maksimum Hız (km/h)
0-100 km Hızlanma (s)

250
6,0

YAKIT TÜKETİMİ VE EMİSYON
Şehir Dışı (L/100km)
Karma (L/100km)
Şehir İçi (L/100km)
CO2 salımı Karma (g/km)

5,3
6,5
8,5
148

- Elektronik denge programı ve fren sistemleri (ESP + EBD + ABS + AFU)
- Hill Holder (Yokuşta geri kaymayı önleyici sistem)
- TORSEN sınırlı kaymalı kilitli diferansiyel
- Aktif kör nokta uyarı sistemi
- Sürüş süresi uyarı sistemi
- Yorgunluk tespit sistemi
- Akıllı Işık Sistemi (Smartbeam)
- Aktif şerit takip sistemi
- Hız levhası tanıma sistemi
- Ani frenlemede otomatik yanan dörtlü flaşörler
- Ön / Yan / Perde hava yastıkları
- Arka koltukta ISOFIX çocuk koltuğu bağlantıları
- Aktif gergili ön ve arka emniyet kemerleri
- Arka koltuk kafalıkları
- Hareket halinde kapıların otomatik kilitlenmesi

KONFOR ve İÇ STİL
- Kompakt direksiyon simidi
- Deri kaplı direksiyon simidi ve direksiyon üzeri kumanda butonları
- Yükseklik ve derinlik ayarlı, elektro-hidrolik takviyeli sportif direksiyon
- Yükseltilmiş gösterge paneli
- PEUGEOT SPORT Deri / Kumaş / Alcantara süet koltuklar
- Ön koltuklarda elektrikli bel desteği ve masaj fonksiyonu
- Kırmızı iç ambiyans paketi (Kırmızı dikişli koltuklar, ön konsol,
direksiyon, kırmızı temalı dokunmatik ekran)
- Sport Pack: Sport tuşu ile aktive edilen kırmızı göstergeler, sportif
motor sesi, daha hassas gaz tepkisi, dokunmatik ekranda sürüş
bilgileri, yanal ve doğrusal ivme, turbo basıncı, güç tüketimi
- Akustik ön cam
- Soğutmalı / Işıklandırmalı torpido gözü
- Elektrikli katlanabilen / Isıtmalı yan aynalar
- Elektrikli, tek dokunuşla kontrol edilebilen sıkışma önleyicili ön ve
arka camlar
- Yükseklik ayarlı yolcu koltuğu
- Mat / Parlak Krom görünümlü konsol çerçeveleri
- Hazneli / Ayarlanabilir ön kol dayama
- Arka kol dayama, kayak tüneli ve bardaklıklar

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

308 GTi by PEUGEOT SPORT
TEKNOLOJİ
- Cruise Control (Hız sabitleme ve sınırlandırma sistemi)
- Follow me home (Refakatçi aydınlatma sistemi)
- Polifonik uyarı sesleri
- Elektronik el freni
- Anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi
- 220V güç çıkışı
- Otomatik yanan farlar
- Yağmur Sensörü
- Kendiliğinden kararan iç dikiz aynası
- Klima (Dokunmatik ekran kontrollü çift bölgeli tam otomatik)

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

MULTIMEDYA

S
S
S
S
S
S
S
S

S
S
S
S
S
S
S
S

- 9,7” Kapasitif dokunmatik ekran
- Mirror Screen Üçlü Bağlantı (Apple Carplay, Android Auto, Mirrorlink )
- 3D Navigasyon sistemi
- Bluetooth handsfree telefon kiti
- AUX / USB bağlantıları
- DENON Hi-Fi Müzik sistemi
- Geri görüş kamerası

S
S
S
S
S
S
S

DIŞ DONANIM VE STİL
- Full LED farlar
- LED gündüz farları
- LED sinyal lambaları
- Spor ön tampon
- Krom ön ızgara
- Gövde renginde kapı kolları ve yan aynalar
- Arka park sensörü
- Ön park sensörü
- Park Assist (Otomatik park sistemi)
- Koyulaştırılmış 2. sıra camlar
- 19” CARBONE Çift renk alüminyum alaşımlı jantlar

S
S
S
S
S
S
S
S
S
S
S

RENGİNİZİ SEÇİN.

Fırtına Gri

Manyetik Mavi

Ultimate Kırmızı

İnci Siyah

Tekno Gri

Sedeﬂi Beyaz

ŞIK SON DOKUNUŞ.

CARBONE 19" çift renk alüminyum
alaşım jant
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ŞEBEKE VE
HİZMETLER.
ÜRETİCİ GARANTİSİ
Peugeot’da kalite, aynı zamanda bir yaşam tarzıdır: Yeni
aracınız Türkiye’de üretim hatalarına karşı kilometre sınırı
olmaksızın 2 yıl boyunca yedek parça ve işçilik garantisi, 5
yıllık delinme garantisi ve 2 yıllık boya garantisinden
yararlanır.
ÖZEL PEUGEOT KONTRATLARI
Garanti Uzatma, Öngörü ve Bakım, kafanızın rahat olması
için üç özel formül. Arıza durumunda yardım hizmetinden
rehabilitasyona, aşınan parçaların değiştirilmesinden
bakıma kadar, aracınız üzerindeki müdahale seviyesini siz
seçersiniz ve her zaman PEUGEOT kalite garantisinden
yararlanırsınız. Ve tam bir özgürlük dünyası size açılır.
PEUGEOT SİGORTA (3)
PEUGEOT şebekesinin özel hizmetler gamını tamamlayan
PEUGEOT Sigorta, özel olarak güvenliğiniz için düşünülmüş
bir all risk sigorta poliçesi sunuyor ve güveninize layık bir
hizmet kalitesi ve mevcudiyet sunmak için sürekli müşteri
odaklı kalıyor. PEUGEOT Sigorta ile, alışılmış PEUGEOT satış
noktanızda veya bir başka yetkili PEUGEOT servisinde orijinal
yedek parçalarla ve üretici garantisine uygun olarak
onarımların yapılması güvencesine sahip olursunuz. Satış
noktanızdan ücretsiz ve kişisel bir fiyat teklifi isteyiniz veya
doğrudan 0805 015 015 numarayı arayınız (Pazartesi –
Cumartesi arasında saat 9’dan 19’a kadar sabit telefonlardan
ücretsiz aranır).
PEUGEOT YARDIM (4)
Tek bir aramayla Fransa ve tüm Avrupa’da(2) (AB ve 12
başka ülke) beklenmedik durumların üstesinden gelirsiniz.
Peugeot Yardım size günde 24 saat, yılda 365 gün göz
kulak olur.
PEUGEOT ORİJİNAL YEDEK PARÇA GAMI
Kalite, güvenlik ve güvenilirlik, Peugeot orijinal yedek
parçalarımızın her biri güvenliğiniz için titizlikle test edildi
ve kontrol edildi. Orijinal yedek parçalarımız katılımcı
Peugeot Yetkili Servisleri’nde bir yıllık satış garantisinden
yararlanır.
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PEUGEOT SATIŞ SONRASI HİZMETİ
Aracınızın bakımını PEUGEOT şebekesinde yaptırmak
PEUGEOT’nuza mükemmel adapte olan orijinal yedek
parça kullanan profesyoneller tarafından gerçekleştirilen
kaliteli hizmetler güvencesidir.
PEUGEOT Yardım beklenmedik durumlarda çözüm sunar.
Arıza & Kaza durumunda, 8 yaşına kadar aracınıza yardım
hizmeti sunulur. 0800 44 24 24, 7/24 (4).
PEUGEOT PROFESYONEL FRANSA
Otomobil filoları hizmetinde yeni bir yetkinlik. Araç
parkınızın yapısı ne olursa olsun, size model, finansman,
bakım, yönetim şekli seçimi sunuyoruz. Lütfen Peugeot
satış noktanızdan bilgi edinin.
PEUGEOT BOUTIQUE
Aracınız için özel olarak tasarlanmış zengin Peugeot
orijinal aksesuar ve donanım gamı. Ayrıca kendinize veya
sevdiklerinize hediye etmek için Peugeot imaj ürünleri
çeşidi.
PEUGEOT İNTERNET
Peugeot’yu İnternet üzerinden keşfedin, adresimizi tıklayın
: http://www.peugeot.com Türkiye sitesine doğrudan
ulaşabilirsiniz : http://www.peugeot.com.tr
MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ÖLÇÜMÜ
IPSOS şirketi, otomobilinizde gerçekleştirilen bir Satış
Sonrası hizmetini izleyen günlerde sizi arayabilir. Sorulara
cevap vererek, Peugeot Servis kalitesinin arttırılmasına
katkıda bulunacaksınız.
Peugeot Şebekesi aşağıdaki uygulamalarıyla günlük
yaşamda çevrenin daha iyi korunması için çaba
gösteriyor:
- Atıkları türlerine ve tehlike durumlarına göre ayırarak ve
uygun işleme birimlerine doğru yönlendirmek için
toplanmalarını sağlayarak.
- Atıkların ideal değerlendirilmesini ve en iyi koşullarda
imha edilmesini garanti altına almak için idare (5)
tarafından usulüne uygun şekilde yetkilendirilen hizmet
sağlayıcılara toplama ve işleme hizmetlerini vererek.
- Katı güvenlik koşullarına uyarak veya yerlerine çevre

dostu ikame ürünleri kullanarak kimyasal ürün kullanımına
bağlı riskleri yöneterek.
- Size PEUGEOT Standart Değişim Parçaları (6) veya
Technature (7) bakım ürünleri gamı gibi çevre koruyucu
çözümler sunarak.
(1) Bu Kontratların, garanti ve hizmetlerin uygulama
yöntemlerini öğrenmek için, Peugeot satış noktalarınızdan ilgili
sözleşeme belgelerini isteyin.
(2) Fransa için ücretsiz numara 0800 44 24 24. Avrupa için +33
549 04 24 24 (yerel arama maliyeti) / otoyol veya benzeri
yollar dışında.
(3) PEUGEOT SİGORTA ürünlerinin teminatlarının tanıtımı ile
poliçe kesimi AssurOne Group tarafından yapılmaktadır;
AssurOne Group Sigorta Brokerlik Hizmetleri, 2 048 197 €
sermayeli Anonim Şirket- RCS Paris 478 193 386 – Şirket
merkezi 4, rue Lamennais 75008 Paris – ORIAS siciline 07 003
778 (www.orias.fr) numara ile kayıtlı sigorta aracılık şirketi.
Sigorta teminatları Fransız Sigorta kanununa tabi, 67 155
752.86 Avro sermeyile, Nanterre Ticaret ve Şirketler Siciline
378 393 946 RCS n° ile kayıtlı, merkezi 163-167 avenue
Georges Clémenceau 92000 Nanterre adresinde bulunan
Avanssur sigorta şirketi tarafından verilmektedir. AssurOne
Group ve Avanssur ACPR denetimine tabidir (Denetleme ve
Karar Kurumu) 61 rue Taitbout 75439 Paris 9.
(4) PEUGEOT’nuzun ilk tescil tarihinden itibaren ve üretici
garantisinin sona ermesine kadar.
(5) Çevre kanununun L .541-2 maddesi uyarınca
(6) Standart Değişim Parçası şebekelerde onarımdaki Peugeot
markası araçlarından toplanan parçalardan son derece titiz bir
yenileme yöntemine göre yenilenmiş bir parçadır.
(7) Technature çevrenin daha iyi korunması için bir hareket
yaparken aracını temizlemek ve bakımını yaptırtmaya yönelik
kapsamlı bir ürün gamıdır. Technature ürünleri %80 ila %100
doğal kaynaklı bileşenleri içermektedir. Deterjanların biyo
çözünürlüğü ile ilgili 648/2004/CE sayılı Avrupa Yönetmeliği ile
tamamen uyumludur.

Bu broşürde yer alan bilgiler ve resimler bu dokümanın basımı
sırasında mevcut olan teknik özellikler bazında oluşturulmuştur.
Sunulan donanımlar versiyonlara göre standart veya opsiyon
bulunmaktadır. Sürekli ürün geliştirme politikası çerçevesinde,
Peugeot teknik özellikleri, donanımları, opsiyonları ve renkleri
her zaman değiştirebilir. Günümüzün fotoğraf çekme teknikleri
renklerin canlılığını hassasiyetle görüntülenmesini
sağlamayabilir. Her türlü açıklama veya ek bilgi için, lütfen
Peugeot satış noktanıza başvurun. Bu katalogdaki ürünler
Automobiles Peugeot’nun açık ön izni olmadan çoğaltılamaz.

